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Nome: Escola Municipal de Educação Infantil MÔNICA 

Município: GUAPORÉ/RS  
Assunto: Reforma das Instalações elétricas 

Memorial Descritivo 

1. OBJETIVO 

As informações contidas neste documento integram o Projeto Executivo para a 

execução de Reforma e adequação das instalações elétricas da Escola Municipal de Educação 

Infantil MÔNICA, situado na Rua Gioelle Ghiggi, n°1490, Bairro São Cristóvão, no 

município de Guaporé/RS. 

 

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Todas as considerações descritas a seguir, serão complementadas pelos Projetos 

Arquitetônicos e Projetos Complementares. 

A execução dos serviços deverá ser realizada por profissionais habilitados, seguindo 

rigorosamente as determinações fornecidas nas Especificações Técnicas e no Projeto 

Executivo. 

Durante a execução da obra, a CONTRATADA deverá entrar em contato com a 

Fiscalização caso houver necessidade de esclarecimento de dúvidas referentes ao Projeto, 

Especificações Técnicas, Orçamento e demais documentos técnicos que fazem parte do 

objeto.  

Os fatos decorridos, procedimentos e decisões tomadas entre a CONTRATADA e a 

Fiscalização durante a realização da obra deverão ser registrados no diário de obra com a 

devida assinatura das partes. O diário de obra deverá ser feito em três vias, sendo uma 

destinada à Fiscalização, que rubricará e a recolherá, diariamente. A aprovação do material 

deverá ser feita pela Fiscalização e registrada no diário de obra. 

As cores dos materiais de revestimento devem obedecer ao especificado no Projeto e 

as tonalidades das mesmas deverão ser aprovadas pela Fiscalização. 

Todo material utilizado na obra deverá ter uma descrição técnica na embalagem do 

mesmo ou um laudo técnico de uma instituição reconhecidamente idônea com competência 

técnica para tal, obrigatoriamente devem apresentar certificação ou normatização ABNT e/ou 

INMETRO 

Além do disposto nestas Especificações Técnicas, deverão ser obedecidas às Normas 

da ABNT. 

É de obrigatoriedade da CONTRATADA o cumprimento das NRs-18, 35,10. 

Os funcionários da CONTRATADA que estiverem trabalhando nesta obra deverão 

utilizar Equipamentos de Proteção Individual – EPI, uniforme completo e portar crachá de 

identificação. A CONTRATADA também deverá fornecer Equipamentos de Proteção 

Coletiva – EPC’s, sempre que seu uso for necessário. 

A CONTRATADA será responsável pela vigilância dos materiais e equipamentos 

utilizados na obra. 

O transporte de material e equipamentos utilizados na obra deverá ser feito em 

horários autorizados pela Fiscalização, previamente acordado com a Direção da Escola, de 

modo a não interferir no andamento das atividades na Escola onde se encontra a Obra.  
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No decorrer da Obra, a CONTRATATA deverá emitir relatórios mensais de descarte 

de resíduos, tais relatórios deverão estar de acordo com o PGRCC (Plano de Gerenciamento 

de Resíduos da Construção Civil) da Obra, no caso de inexibilidade de PGRCC ou 

inexistência do mesmo, os resíduos de construção civil, de demolições e os resultantes da 

escavação de solos devem ser dispostos em locais adequados às normas previstas na 

Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(Conama). 

Qualquer tipo de dano ocorrido nos prédios existentes, ou áreas circunvizinhas, 

durante a realização da Obra, deverão ser recuperados pela CONTRATADA sem ônus à 

CONTRATANTE. 

 

3. REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Todas as instalações elétricas embutidas da Escola serão substituídas por Instalações 

Elétricas aparentes, utilizando tubulação de eletroduto/condulete de pvc rígido, liso, na cor 

Cinza claro e ou eletrocalha e fiação conforme Projeto e Relação de materiais. 

As Instalações Elétricas Internas serão protegidas por Disjuntores de capacidade 

equivalente a carga instalada de cada Circuito. 

Os disjuntores serão agrupados em Centros de Distribuição (CDs), localizado em local 

de fácil acesso, ver planta. Cada CD (Centro de Distribuição) possuirá tantos Disjuntores 

quantos necessários para proteger os Circuitos especificados nos Quadros de Carga e em 

Planta. 

A energia que alimenta o CD 01 e CD 02 serão proveniente do Quadro de Medição 

direta instalado em poste de concreto com medição incorporada.  

A fiação de cada Circuito está especificada no projeto e deve atender os equipamentos 

ali instalados. A fiação Geral especificada no projeto foi dimensionada para a Carga projetada 

e prevista para ser instalada e presente dos Quadros de Carga. 

 

4. RELAÇÃO DE PLANTAS E DOCUMENTOS FORNECIDOS 

E01 -PR EI EMEI Mônica-IMPLANTAÇÃO-A2; 

E02-PR IE EMEI Mônica-CD01-A1; 

E03-PR IE EMEI Mônica-CD02-A1 

Memorial descritivo EMEI MÔNICA; 

Cargas instaladas e cálculo de demanda 

PLANIHA ORCAMENTARIA EMEI MÔNICA; 

BDI. 

 

5. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA 

 O Sistema Elétrico disponibilizado localmente pela concessionária de Energia Elétrica 

RGE-SUL apresenta as seguintes características: 

• Padrão na Localidade é Tensão Trifásica (3Ø) [380]V e (1Ø) [220]V em 60 Hz. 

5.1. ALIMENTAÇÃO EM BT 

 - Ramal de Ligação: Ramal de entrada será Aéreo com cabo Multiplexado de 

Alumínio isolação para 1 kV, com 3fases e neutro de seção 50mm², Ancorado em uma 

Armação secundária com um estribo no poste de concreto. 
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 - Ramal de Entrada: Ramal de entrada de cada unidade consumidora será individual 

com cabo unipolar de cobre isolação para 1kV, com 3fases e neutro, para a unidade 

consumidora nova será com seção 25mm² e para unidade consumidora existente será com 

seção 25mm², ambos protegidos por eletroduto PVC de 1 e 1/4” polegadas . 

 - Medição: A ENTRADA DE ENERGIA SERÁ EM BAIXA TENSÃO-PADRÃO 

MULTI 100/2 (GED 14945) PARA ATENDIMENTO DE 2 CLIENTES, Categoria C9-GED 

13, conforme indicações em projeto, que abrigará 2 medidores de energia ativa, trifásicos, 

correspondentes as duas unidades comerciais, a proteção da nova UC será com disjuntor 

3x80A (Categoria C9) e a proteção da UC existente será com disjuntor 3x80A (Categoria C9). 

O aterramento será independente para cada unidade consumidora, através de condutor de 

seção 16,0 mm². As medições ficarão no alinhamento paralelo ao passeio público e terá livre 

acesso. 

 - Alimentadores: Deverá ser construído os alimentadores de energia elétrica como 

indicado em planta, derivando do quadro de medição geral até os quadros de distribuição. Os 

alimentadores deverão ser protegidos por dutos PEAD flexíveis corrugado reforçados de 

4"(Resistência a compressão>=680N), SEM emendas entre caixas, com cabo guia. 

 Os circuitos alimentadores de cada quadro de distribuição serão independentes, 

percorrendo os caminhos indicados em planta, sem emendas em toda a sua extensão, com 

conectores a compressão nas extremidades. 

Configuração: 

➢ Medição 01(nova-ampliação): cabos de cobre unipolares EPR 4#25,0mm²-0,6/1kV + 1 

#16,0mm²-750V sendo 3 condutores para fase, um condutor para o neutro e um 

condutor para o Terra, consecutivamente. (Padrão C9-GED 13-Proteção 3#80A). 

➢ Medição 02(existente): cabos de cobre unipolares EPR 4#25,0mm²-0,6/1kV + 1 

#16,0mm²-750V sendo 3 condutores para fase, um condutor para o neutro e um 

condutor para o Terra, consecutivamente. (Padrão C9-GED 13-Proteção 3#80A). 

As redes de distribuição internas e medição existente deverão ser desativadas após 

estar pronta e vistoriada a alimentação nova projetada nos padrões técnicos exigidos pela 

Concessionária. 

Não será permitida a emenda de condutores nos circuitos alimentadores 

 

6. ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS DOS MATERIAIS  

6.1. Quadros elétricos de força e distribuição. 

 Os quadros de energia serão de sobrepor, de acordo com as indicações do projeto e 

com as seguintes características: 

• Fabricados em chapa 16 USG, com acabamentos nas partes aparentes, pintado 

com tinta epóxi na cor RAL 7032. 

• Porta externa com fecho rápido e porta interna com dobradiças e fecho tipo 

fenda. 

• Barramento para três fases, barramento de neutro e barramento de terra, para a 

capacidade do disjuntor geral, em cobre eletrolítico 99%, dimensionado com esforço nominal 

e curto-circuito. 

• Os disjuntores a serem instalados serão termomagnéticos para proteção de 

todos os circuitos terminais, tipo DIN, com capacidade de curto conforme o nível de curto 

indicado em cada quadro. 

• Deverão ainda conter porta etiquetas acrílicas auto-adesivas para identificação 

dos CD`s e circuitos com fitas adesivas de PVC identificando o número e descrição das salas. 

• Os quadros deverão possuir isolamento entre as cargas e as partes metálicas 

através de conectores isolantes, e seus barramentos deverão ter isolamento termorretrátil. 
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• Para proteção de pessoas contra choques nos ambientes exigidos pela NBR 

5410serão instalados nos circuitos indicados em planta um dispositivo DR bipolar, , com 

fixação para trilho DIN EN 50022, tensão nominal 220 V, corrente nominal indicado no 

quadro de cargas, corrente nominal diferencial-residual de atuação 30 mA, tipo A, de acordo 

com a norma IEC 61008. 

• A Contratada deverá apresentar o projeto eletromecânico de todos os Quadros 

de Distribuição(Data-sheet); 

 
6.2 Disjuntores. 

 Os disjuntores serão do tipo termomagnético, tipo  DIN, fabricado em poliamida 

reforçada, com sistema de fixação através de garras (fixação bolt-on), com terminais 

protegidos com aperto elástico para cabos até 50mm², ou barras até 12,7mm, identificação 

indelével da posição liga-desliga, corrente nominal e classificação de faixa de atuação do 

disparo magnético-tipo C, conforme indicado nos quadros de cargas, segundo a NBR NM 

60898, com capacidade de curto conforme a corrente de curto no barramento, em 60Hz 

Para os circuitos parciais o Icc deverá ser 5,0kA e nos circuitos gerais o Icc 15kA; 

Nos circuitos que a norma exige deverão obrigatoriamente ser utilizados DRs, 

especificados conforme a norma, estando vedado o uso de DR para grupo de circuitos, 

resumindo os DRs devem ser individualizados por circuito. 

 Nos quadro de entrada do prédio(CD 01 e CD02) serão utilizados Dispositivos de 

Proteção contra Surtos, de 20 kA. 

 Para os circuitos de características predominantemente resistivos (Chuveiros) devem 

ser Disjuntores curva B.  

Para os circuitos com aparelhos de natureza indutiva devem ser Disjuntores curva C. 

Todos os disjuntores deverão ser identificados com o nº do circuito e o espaço que atende. 

  
 

6.3. Eletrodutos, eletrocalhas e caixas. 

Deverão ser utilizados eletroduto/condulete de PVC rigido, liso, cor cinza claro, de 1" 

e 3/4”, para instalações aparentes(NBR 5410). A bitola mínima deverá ser ¾ pol. Para as 
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conexões entre eletrodutos deverão ser utilizadas luvas de mesmo material e fabricante do 

eletroduto. Para as deflexões de 90° deverão ser utilizadas curvas pré-fabricadas de mesmo 

material e fabricante do eletroduto. Não se admitirá dobrar o eletroduto por aquecimento ou 

qualquer outro meio. Junto ao teto e paredes deverá ser instalada abraçadeira tipo D a cada 1 

metro de distância. 

     
No teto, abaixo do nível das vigas, deverão ser instaladas eletrocalhas perfuradas de 

aço pré-galvanizado por imersão a quente, sem emendas por sistema de solda, de dimensões 

conforme especificação em projeto, fornecidas em barras de 3m, chapa de espessura mínima 

nº 18, perfil "U". Sobre as eletrocalhas deverão ser instaladas tampas lisas de aço pré-

galvanizado por imersão a quente, sem emendas por solda, fornecidas em barras de 3m, 

chapa de espessura mínima nº 24. As tampas deverão ser fixadas às eletrocalhas com 

parafusos autobrocantes. 

 
Para as conexões entre eletrocalhas, emendas, curvas, cruzamentos, derivações e 

reduções, deverão ser utilizados elementos pré-fabricados específicos para estes fins. Não se 

admitirá utilizar adaptações nas próprias eletrocalhas tais como dobras, recortes, etc. Para 

fixação destes elementos deverão ser utilizados parafusos cabeça-lentilhada autotravantes, 

porcas e arruelas lisas. 

  
 As eletrocalhas deverão ser fixadas nas paredes com mão francesa simples e no teto 

com suporte simples conforme detalhes nos projetos. Os suportes deverão ser fixados nas 

paredes e teto com parabolts, porcas e arruelas. 

 
Onde “houver conexão entre eletrocalha e eletroduto, deverá ser instalado saída 

Vertical ou horizontal de ¾ ou 1” pol, na eletrocalha. Na conexão entre eletrodutos – saída 
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deverá ser utilizado um adaptador na extremidade do eletroduto e uma bucha de alumínio na 

extremidade roscável do adaptador, fixando o conjunto à eletrocalha. 

   
As caixas terminais e de derivação deverão obrigatoriamente serem de sobrepor de 

PVC do tipo condulete multiplo, na cor Cinza claro, com rosca encaixe de ¾ pol, seguindo as 

normas e especificações usuais de projeto. Deve ser previsto que os trechos entre as caixas 

sejam retilíneos e com sentido único da orientação dos condutores. 

    
A fixação das caixas ou conduletes deve ser executada de modo que as tampas fiquem 

paralelas à superfície de fixação e para que o acesso para manutenção seja sempre fácil e 

desimpedida. Todas as caixas de passagem devem ser providas de tampas cegas para proteger 

os condutores contra a ação de roedores e acúmulo de poeira. Todas as caixas desativadas 

devem ser fechadas com tampa cega para evitar que a fiação desativada seja utilizada. 

Para eletrodutos enterrados (rede subterrânea) devem ser de PVC ou PEAD, em ambos 

os casos é obrigatório o envelopamento ou proteção com envelope de concreto conforme 

previsto e recomendado pelos fabricantes e normas. Para as redes subterrâneas, as caixas de 

alvenaria devem ser revestidas com argamassa ou concreto em todos os pontos de mudança de 

direção das canalizações e demais situações previstas em projeto. 

 

6.4. Tomadas e interruptores. 

 As tomadas de uso geral serão do tipo embutir deverão ser 2P+T, apresentar 

selo do INMETRO padrão ABNT NBR 14136 e capacidade mínima de 10A-250V. Os 

interruptores serão de embutir instalados em caixa tipo condulete de sobrepor com 1, 2, 3 

teclas conforme projeto. Neste caso deverão ser utilizados interruptores e tomadas da linha 

silentoque com espelho de PVC na cor Cinza Claro. 

Na circulação, deverão ser adotados sensores de presença, do tipo inteligente com 

ajustes e funcionamento definidos conforme projeto. 
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6.5. Luminárias 

 As Luminárias serão  de sobrepor do tipo tubular para duas Lâmpadas tipo 40 W, 

corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor 

branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada 

antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos 

contatos. As luminárias devem ser equipadas com lâmpadas led tubular bivolt 18/20w base 

g13. 

 Para todas Luminárias Internas deverá ser utilizado luminárias com Grau de Proteção 

mínimo de IP21. Para luminárias externas o Grau de Proteção deverá ser no mínimo IP54. O 

Grau de Segurança empregado contra choques deverá ser no mínimo Classe I. 

 

6.6. Condutores elétricos. 

 Os condutores elétricos serão de cobre eletrolítico 99,9% de pureza, encordoamento 

classe 5, NBR NM 280, com isolação em composto termofixo etileno propileno (EPR), 90°c, 

alto módulo, suas características físicas e químicas devem atender aos requisitos da NBR 

6251. Cobertura em composto termoplástico livre de halogênios e metais pesados, com 

características de não propagação de chama, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, a bitola 

mínima deve ser de 2,5mm². 

 O padrão das cores dos condutores elétricos, conforme especificações da norma NBR 

5410 (correção 2008). A convenção de cores para as instalações deverá seguir o seguinte 

padrão: 

• Azul para o neutro; 

• Amarela para o retorno; 

• Preta para as fases (comercial/iluminação); 

• Branca para as fases (TUG); 

• Vermelho para as fases (TUE). 

 No caso de cabos com bitola igual ou superior a 6mm2 poderão ser utilizados cabos 

com isolação na cor preta marcados com fita isolante colorida em todos os pontos visíveis 

(CDs, caixas de passagem e etc....) 

 A bitola mínima a ser utilizada será de #2,5mm2 para circuitos de iluminação e 

circuitos de força (tomadas). 

Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser 

feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade. Nas extremidades dos 

condutores deverão ser utilizados terminais de compressão tipo olhal ou pino. 

 
 Nas tubulações de alimentação pelo piso, eletrocalhas e redes externas: cabos de 

cobre, tempera mole, flexíveis classe 5, isolação 0,6/1kV - composto termofixo EPR 90°C, 

cobertura de composto termoplástico não-halogenado NBR 13248. Nas instalações 

subterrâneas deverão ser empregados condutores com isolamento resistente a umidade. 

Deverá ser exigidas cores dos condutores para estes casos, de acordo com a NBR 5410. 

O condutor de proteção deverá ser eletricamente conectado a carcaça dos 

equipamentos metálicos e dos dutos metálicos (calhas de alumínio eletrocalhas, 
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perfilados, eletrodutos metálicos, etc), instalados, de forma a garantir a continuidade 

elétrica entre as carcaças metálicas de infraestrutura de rede e o sistema de 

aterramento. 

 

7. GENERALIDADES DO PROJETO/EXECUÇÃO 

Considerando as questões técnicas elaboradas anteriormente, seguem orientações 

gerais como: 

➢ A execução da obra conforme projeto elétrico e o perfeito funcionamento das 

instalações dentro das condições desejadas, parâmetros especificados, critérios 

de segurança, operação dos dispositivos e equipamentos, atendimento de 

qualidade do material especificado, qualidade na montagem e instalação estará 

sob inteira responsabilidade da Empresa executante e Fiscalização da Obra, 

cabendo à fiscalização, orientar/ou impugnar quaisquer serviços de montagem 

das redes e ou materiais empregados que não estiverem em conformidade com 

a especificação e/ou projeto.  

➢ Os Materiais e Equipamentos a serem instalados na presente obra, deverão ser 

apresentados previamente a Fiscalização; e/ou apresentados catálogos dos 

materiais ofertados, evitando desta forma a instalação de materiais e/ou 

produtos em desconformidade com o especificado. 

➢ No final da execução da obra, deverá ser anexada a documentação As Built a 

este processo, para que sejam consideradas todas as especificações conforme 

projeto e/ou modificações efetuadas. 

➢ Para execução deste projeto, deverão sempre ser observadas as orientações 

contidas na NBR 5410, NBR 5419, GED/RGE-SUL e normas da 

concessionária de telefonia e/ou Rede corporativa. 

➢ Salienta-se que deve ser um imperativo seguir os critérios determinados pela 

NR-10 (“Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade”) do Ministério 

do Trabalho e Emprego – MTE e legislação vigente para trabalhos em altura 

durante a execução da Obra, sendo estes já considerados inicialmente no 

Projeto Elétrico.  

➢ Toda a linha de materiais deve possuir certificação em território nacional e 

liberação do Inmetro atendendo as especificações de qualidade e segurança. 

Esta medida deve garantir segurança na instalação elétrica, continuidade de 

atendimento, disponibilizando qualidade física, do patrimônio e da 

operacionalidade.  

➢ Todos os materiais, dispositivos e equipamentos instalados na obra devem ter 

garantia de disponibilidade em mercado local, para sua futura substituição em 

caso de falha operacional ou manutenção corretiva. 

➢ Todos os serviços deverão ser executados com esmero e capricho, a fim de 

manter um bom nível de acabamento e garantir confiabilidade e segurança das 

instalações elétricas. 

Todas as considerações acima foram baseadas em questões técnicas e regidas pelas 

normas vigentes. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Além do disposto neste memorial, deverá ser obedecida a ABNT, de modo a oferecer 

perfeita segurança e confiabilidade.  

A execução dos serviços deverá ser realizada por profissionais habilitados com 

responsável técnico registrado no CREA e deverão obedecer os regulamentos da 

Concessionária e as Normas técnicas vigentes. O executor deverá tramitar junto a 
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Concessionária os procedimentos técnicos e burocráticos para a troca da medição elétrica. A 

obra deverá ser entregue energizada e em funcionamento normal, seguindo rigorosamente as 

especificações do memorial e projeto em anexo, primando sempre pela boa técnica e bom 

acabamento. 

A empresa deverá dispor de um Responsável técnico (engenheiro eletricista pleno) na 

obra, durante toda a duração desta, sendo ele responsável pela comunicação com a 

fiscalização e programação das atividades na obra (a presença do Engenheiro Eletricista na 

obra deve ser programada com a Fiscalização). O pagamento do Engenheiro Eletricista 

será realizado conforme as etapas do cronograma Físico-Financeiro da Obra. 

É imprescindível por parte do executante da Obra, uma visita ao local e a verificação 

“in loco” das condições e medidas físicas, condições do trajeto e avaliação Global dos 

trabalhos. 

 

9. ENTREGA DA OBRA  

Limpeza da Obra  

A Contratada, na desmobilização da obra, deverá deixar a área limpa, com a 

pavimentação recuperada, devendo reparar todas as danificações ocorridas.  

Toda a caliça e entulho deverão ser retirados da área da Escola.  

A obra deverá ter todos os seus componentes e áreas completamente limpos.  

Termo de Recebimento Provisório  

Para a liberação da última parcela, a empresa deverá solicitar à Fiscalização, por 

escrito, a execução do TRP – Termo de Recebimento Provisório. Para a emissão do mesmo, 

não poderá haver pendências na obra.  

Termo de Recebimento Definitivo  

A empresa deverá solicitar por escrito, após noventa dias da emissão do TRP, o TRD - 

Termo de Recebimento Definitivo. 

  

______________________________________________ 

Everton Cesar dos Santos Costa 

CREA: MT 29993 

Costa Engenharia LTDA-ME 

 


